
 

 
    
   
  OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ 

   
                        Objednávka číslo:        222000261 
                       Ze dne:                           26.10.2022 

 
Dodavatel:   Odběratel: 
     
Jacobs Clean Energy s.r.o.  Kancelář architekta města Brna, p.o. 
Křenová 184/58  Zelný trh 331/13 
Trnitá, 602 00 Brno  602 00 Brno - město 
    
IČ: 26211564  IČ: 05128820 
DIČ: CZ26211564  DIČ: CZ05128820 (není plátce DPH) 
    
Bankovní spojení: 1885751024/2700  Bankovní spojení: 2001018746/2010 (FIO banka) 
Registrace: KS v Brně, pod sp. zn. C 40507  Registrace: KS v Brně, odd. Pr, vložka 1951 
 
Předmět objednávky:  
 
Na základě Smlouvy č. D/019/2019 ze dne 3.7.2019, Přílohy č. 1, bodu 2. u Vás objednáváme zpracování 
aktualizace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) pro ÚPmB.  

Aktualizace dokumentu je odborným posouzením pokynu Zastupitelstva města Brna ze dne 21.6.2022  

Číslo 3) Doplnění „Vyhodnocení vlivů ÚPmB na udržitelný rozvoj území“ o posouzení zvýšené intenzity zátěže ve 
stabilizovaných plochách; případně doplnění dokumentace o řádné odůvodnění, které dostatečně zdůvodní proč 
není toto zvýšení v Návrhu ÚPmB posouzeno. 

Bude zejména aktualizován vývoj metodického přístupu vyžadovaného MŽP, zpracování a popis grafických příloh 
pro vyhodnocení posuzování koncepce nového ÚP, doplněny komentáře k hodnocení kumulativních a synergických 
vlivů včetně vyhodnocení NATURA, komentář ke stabilizovanému území apod. 

Předpokládaný rozsah práce je 400 hodin. Hodinová sazba dle bodu V.2. Smlouvy činí: 780 Kč bez DPH.  

Maximální částka bez DPH: 312.000 Kč.  

Fakturace proběhne dle skutečného rozsahu (počtu hodin). A to měsíčně dle skutečného objemu provedeného 
plnění v předcházejícím kalendářním měsíci, dle bodu VI.2. Smlouvy.  

Pokud pořizovatel OÚPR MMB nebo pověřený zastupitel, respektive samospráva města Brna rozhodnou o faktické 
úpravě Návrhu ÚPmB, která by měla vliv na změnu VVVURÚ, budou tyto další práce provedeny na základě 
samostatné objednávky.   

Dokument bude odevzdán ve formátu doc. na sdíleném uložišti. Termín plnění do 30.11.2022 

  
Termín dodání: do 30.11.2022   Místo plnění: Zelný trh 13, 602 00 Brno 
   
  Cena bez DPH:                             312.000,00 Kč 
  DPH 21%:                                     65.520,00 Kč 
  Max. cena vč. DPH:      377.520,00 Kč 
   



 

   
   
   
Vyřizuje:   Odběratel – odpovědná osoba:  
xxxxxxxxxxxx  prof. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM  
xxxxxxxxxxxx   26.10.2022 
    
 
Dodavatel – odpovědná osoba:  
Přijetí objednávky dodavatelem dne: 26.10.2022 
  
 
  
Obě smluvní strany jsou poučeny o nutnosti zveřejnění objednávky v registru smluv. Dodavatel tímto souhlasí se 
zveřejněním objednávky v registru smluv a prohlašuje, že tímto zveřejněním nedojde k zásah do jeho práva na 
ochranu obchodní tajemství. 

 


